
Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 

2014 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 15/2014 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica 
zastúpený: starostom obce Ing. Martinom Benkom 
IČO: 00326224 DIČ: 2020674898 
bankové spojenie: 3449947003/5600 Prima Banka Slovensko Poprad 

Podtatranské múzeum v Poprade, príspevková organizácia 
zastúpený : Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
IČO: 37781171 
sídlo : Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
bankové spojenie: 7000519613/8180 Štátna pokladnica 

ktorú uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Z b. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z 
rozpočtu obce 

Oblasť: článok 2) odsek 2 písmeno c/Všeobecne prospešné služby : tvorba, rozvoj, ochrana, 
obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

L 
Predmet zmluvy 

Obec Hranovnica poskytne finančnú dotáciu prijímateľovi Podtatranskému múzeu v Poprade, a 
bude použitá na náklady súvisiace s prezentáciou a propagáciou výstavy Modrotlačiarenskej dielne. 
Výdavky na dotáciu budú podľa prílohy č. 1 k žiadosti. Nesmie byť použitá na iný účel. 

II 
Výška dotácie 

Poskytovateľ poskytne dotáciu vo výške 500,00 € (slovom päťsto eur), ktorá je schválená OZ 
Hranovnica , a je v rozpočte Obce Hranovnica. Finančná dotácia bude poskytnutá na bankový účet 
Podtatranského múzea v Poprade deň po zverejnení zmluvy, alebo najneskôr do 28.10.2014. 

n L 
Vyúčtovanie dotácie 

Prijímateľ dotáciu vyúčtuje dodaním originálov dokladov s fotokópiami (faktúry, príjmové, 
výdavkové pokladničné doklady, výpis z bankového účtu) najneskôr do 10. decembra 2014. 
Poskytovateľ doklady overí s originálom vráti prijímateľovi najneskôr do 19.12.2014. Dotácia 
nepoužitá do uvedeného termínu bude vrátená poskytovateľovi na bankový účet z ktorého bola 
dotácia poskytnutá do 19. decembra 2014. 
V prípade nezúčtovania dotácie do termínu, alebo jej využitia na iný účel, prijímateľ vráti dotáciu v 

celkovej poskytnutej výške a Obec Hranovnica uplatní sankciu za nedodržanie podmienok pri 
poskytovaní dotácií. 

IV. 

Poskytovateľ: 

Prijímateľ: 



í 

/ IV. 

1 / 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje, že pri propagácii aktivít uvedie, že boli realizované s finančným 
príspevkom obce. 
2. Obec Hranovnica si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením v 
obci obvyklým spôsobom. 
3.Tato zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ obdržia po 1 
rovnopise. 

V Hranovnici dňa 22.10.2014 

Za poskytovateľa: Za prijímateľa: 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRAD J 
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Bc. PhDr. Bekessová Magdaléna 
riaditeľka múzea 
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